Týden

v české politice (19. – 25. 11. 2012)

Událost týdne:
23. listopadu oznámilo ministerstvo vnitra konečnou seznam kandidátů pro přímou volbu prezidenta, která by
se měla konat 11. – 12. ledna roku 2013. Kandidáty, kterým počet podpisů po odečtení neplatných podpisů
klesl pod požadovanou hranici 50 tisíc, jsou Jana Babošíková, Tomio Okamura a Vladimír Dlouhý.
19. listopadu prezident republiky Václav Klaus vrátil Poslanecké sněmovně PČR k novému projednání zákon o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), který by zakázal vyvlastňování pozemků z důvodu
nesouhlasu vlastníka, 22. listopadu nepodepsal prezident republiky Václav Klaus zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti, který tedy vstoupil v platnost.
19. listopadu vydala výzkumná agentura STEM tiskovou zprávu o popularitě českých politiků, podle níž nadále
zůstává na prvních místech Jiří Dienstbierg, Jiří Pospíšil, Bohuslav Sobotka a Michal Hašek. 20. listopadu vydala
agentura tiskovou zprávu o aktuální spokojenosti společnosti s politickou situací, se kterou je spokojeno 8 %
dotázaných respondentů, spíše nespokojeno 37 % respondentů a 55 % je zcela nespokojeno. 21. listopadu
agentura vydala tiskovou zprávu o vztahu občanů k romské menšině. 71 % dotázaných respondentů dává
najevo negativní vztah k Romům a pouze 5 % lidí má k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah.
20. listopadu vydalo ministerstvo zdravotnictví tiskovou zprávu o oznámení vítěze výběrového řízení na
zajištění elektronizace zdravotnictví s finančním limitem 500 milionů korun na období 3 let. Výběrové řízení
vyhrála společnost Microsoft, s. r. o.
21. listopadu se uskutečnilo po volbách první zasedání Senátu PČR. Na programu byla volba předsedy, jeho
místopředsedů a slib nových senátorů. Předsedou senátu nadále zůstává Milan Štěch (ČSSD) a místopředsedy
se stali Alena Gajdůšková, Zdeněk Škromach (oba ČSSD) a Přemysl Sobotka (ODS). O čtvrtou pozici
místopředsedy usiloval Jiří Čunek (KDU-ČSL), který ve volbě neuspěl, a proto bude senát volit čtvrtého
místopředsedu na prosincové schůzi.
21. listopadu projednávali ekonomičtí ministři návrh Karolíny Peake (LIDEM) na sloučení ministerstev
zdravotnictví a sociálních věcí a na sloučení ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu. Dále by mělo podle
jejího návrhu úplně zaniknout ministerstvo pro místní rozvoj.
23. – 25. listopadu se konal sjezd Strany Zelených, kde Ondřej Liška obhájil post předsedy strany. 1.
místopředsedkyní strany se stala Pavla Brady, 2. místopředsedou se stal Martin Bursík a 3. místopředsedou
Matěj Stropnický. Ombudsmanem strany se stal Milan Mátl.
Hospodářská komora chystá zavést pracovní kartu, která by byla povinná pro všechny pracovníky, podnikatele,
živnostníky i státní zaměstnance. Na kartě by byly uchovávány informace o pracovní historii, absolvování
školení, ale i údaje o zdravotních prohlídkách pracovníků.
Telegraficky:
-

20. listopadu byl jmenován do vedení odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality ve Frýdku-Místku bývalý
policejní prezident Petr Lessy.
20. listopadu se stal novým náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Robert Ledvinka,
namísto Ondřeje Veselského.
23. listopadu informovali zástupci ŘSD, že chystají podat další žaloby u Rozhodčího soudu na zhotovitele dálnice D47
kvůli vadám na komunikaci.
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